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Vanhemmille 

  

Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. 

Oppaassa kerrotaan Sulkavan varhaiskasvatuspalvelujen vaihtoehdoista, joista toi-

vomme Teidän löytävän perhetilanteeseenne ja tarpeeseenne sopivan ratkaisun. 

 

Päivähoitohenkilöstö keskustelee mielellään kanssanne ja opastaa Teitä, kun var-

haiskasvatuspalvelut tulevat ajankohtaisiksi perheessänne. 

 

Laadukkaan ja asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden turvaamiseksi teemme var-

haiskasvatuksessa säännöllistä sisäisen ja ulkoisen palvelun arviointia. Vanhempien 

ja henkilöstön antama palaute ohjaa päivähoidossa tekemäämme kehittämistyötä. 

 

Moniammatillisella yhteistyöllä yli hallintorajojen turvaamme lapsen kasvun ja ke-

hittymisen sekä joustavan siirtymisen varhaiskasvatuspalvelusta toiseen ja luomme 

lapsenne kehitystä ja itsenäistymistä tukevan varhaiskasvatusverkoston. 

 

 

 

 

Yhteistyöterveisin 

 

 

Mariannika Auvinen 

Päiväkodin johtaja 
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Lasten päivähoito on varhaiskasvatusta, jossa korostuvat lapsen hoito, kasvatus ja 

opetus. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja kehitystä; se on tietoista ja tavoit-

teellista toimintaa, josta vastaa kasvatusalan koulutuksen saanut henkilöstö. Kui-

tenkin ensisijainen vastuu kasvatuksesta on kodilla ja vanhemmilla. 

 

SULKAVAN PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS: 

Sulkavan kunnan päivähoito tarjoaa lapsiperheille monimuotoisia varhaiskasvatus-

palveluja luonnonläheisessä, turvallisessa ympäristössä. Hoito, kasvatus ja oppimaan 

ohjaaminen toteutuvat päivähoidon arjessa leikin kautta vuorovaikutuksessa am-

mattitaitoisen henkilöstön, vanhempien ja toisten lasten kanssa. 

 

PÄIVÄHOIDON LAATU: 

Päivähoidon laatua kehitetään koko ajan ja sitä arvioidaan. Asiakaspalautteista kes-

kustellaan ja siihen vastataan. Kaikissa hoitomuodoissa työntekijöiden ja vanhempi-

en välitön keskustelu antaa hyvän pohjan yhteistyölle. Tämän vuoksi toivomme, että 

vanhemmat varaavat aikaa keskusteluille, antavat palautetta toiminnastamme, te-

kevät aloitteita ja antavat ideoita toimintaamme. 

 

Hoitosuunnitelma tehdään kaikkien kunnallista päivähoitoa käyttävien perheiden 

kanssa hoitosuhteen alussa. Hoitosuunnitelmassa sovitaan lapsen hoitopäivien luku-

määrä kuukaudessa/ viikossa sekä päivittäiset hoitoajat.  

 

Jokaiselle lapselle laaditaan myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä 

vanhempien kanssa hoitosuhteen alettua ja suunnitelman toteutumista arvioidaan 

keväällä käytävän keskustelun yhteydessä. 

 

Päivähoidon työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus kaikissa lasta ja perhettä koske-

vissa asioissa. 

 

 

Varhaiskasvatus Sulkavalla: 
 

PÄIVÄKOTI TOUHULA 

Päiväkoti tarjoaa koko- ja osapäivähoitoa alle kouluikäisille lapsille. Päiväkoti Touhu-

lassa järjestetään myös kirkonkylän alueen esiopetus.  
 

Toiminta-aika:  6.30-17.00 

Osoite: Uitonrinne 15 

58700 Sulkava 

Puh:   Paprikat-osasto 044 417 5321 paprikat@sulkava.fi 

         Pippurit-osasto 044 417 5322 pippurit@sulkava.fi 

Nallukka-osasto 044 417 5323 nallukka@sulkava.fi  

mailto:paprikat@sulkava.fi
mailto:pippurit@sulkava.fi
mailto:nallukka@sulkava.fi
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Päiväkodin johtaja  Mariannika Auvinen 

044 417 5320 

mariannika.auvinen@sulkava.fi 

 

Lapsiryhmät:  

Pippureiden ryhmä muodostuu pääsääntöisesti 6-vuotiaista esikoululaisista. Ryh-

mässä on enintään 24 lasta.  

 

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen 

tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden al-

kamista edeltävänä vuonna. Esiopetus on silta varhaiskasvatuksesta perusopetuk-

seen. Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään peruspalvelulautakunnan 

alaisuudessa sekä Päiväkoti Touhulassa että Lohilahden koululla.  Esiopetusta anne-

taan vähintään 700 h/lukuvuosi. Esiopetuksen toiminta-aika vahvistetaan vuosittain 

ja esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta-aikoja. 

 

Esiopetusryhmissä noudatetaan valtakunnallisia esiopetuksen perusteita sekä oman 

kunnan hyväksymää esiopetuksen suunnitelmaa. Esiopetussuunnitelmassa painote-

taan lapsen kokonaisvaltaista oppimista yksittäisten taitojen oppimisen sijaan sekä 

kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä. Jokainen perhe osallistuu esiopetus-

henkilöstön kanssa lapsen henkilökohtaisen opetussuunnitelman laadintaan.  

Esiopetukseen ilmoittaudutaan kotiin lähetettävällä lomakkeella kevättalvella erik-

seen ilmoitettuna ajankohtana.  

 

Esiopetuksen lisäksi lapsenne saattaa tarvita päivähoitoa ennen tai jälkeen esiope-

tuksen, joka on maksullista.  

 

Paprikoiden ryhmä muodostuu 3-5-vuotiaista lapsista. Ryhmässä on enintään 21 

lasta. Paprikoiden ryhmässä tarjotaan myös vuorohoitoa vanhempien työn tai opis-

kelun vuoksi iltaisin, öisin tai viikonloppuisin sitä tarvitseville lapsille. 

 

Nallukan ryhmässä on 0-3-vuotiaita lapsia enintään 12. 

 

Päiväkoti Touhulan päivittäisessä toiminnassa on mukana myös erityistä tukea tar-

vitsevia lapsia. 

 

 

 

 

PERHEPÄIVÄHOITO  

Sulkavan kunnassa ei toistaiseksi ole perhepäivähoitajan omassa kodissa tapahtuvaa 

perhepäivähoitoa. 
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Ryhmäperhepäiväkoti Leppis 

Toiminta-aika: 6.30–17.00, aukiolo vaihtelee vuosittain lasten hoitoaikojen 

mukaan 

Osoite;  Lohirannantie 6 

  58620 Lohilahti  

Puh:  044 417 5327 

Sähköposti: leppis@sulkava.fi 

 

 

Ryhmäperhepäiväkoti Nuppu (lukuvuosi 2016-2017) 

Toiminta-aika: 7.00-16.30, aukiolo lasten hoitoaikojen mukaan 

Osoite:  Melatie 1B7 

  58700 Sulkava 

Puh:  044 417 5328 

 

Ryhmäperhepäiväkodeissa hoidetaan päivähoitotarpeesta riippuen enintään kahdek-

saa eri-ikäistä lasta.  

 

 

Erityispäivähoito 

Päivähoito pyrkii jo varhaisessa vaiheessa ottamaan huomioon lapsen kehityksen 

yksilölliset erityistarpeet ja löytämään niihin lasta auttavat tukitoimet. 

 

Lapsi voi tarvita erityistä tukea kasvuunsa monenlaisista eri syistä: puhehäiriöiden, 

erilaisten kehitysviivästymien, fyysisen vamman tai sairauden tai tunne-elämän vai-

keuksien vuoksi. 

 

Lasten kasvatuksen tukena toimii erityislastentarhanopettaja Marjo Lallukka-Repo.  

Sähköpostiosoite marjo.lallukka-repo@sulkava.fi. Puh. 044-417 5325. 

Työhön kuuluu sekä pienryhmien että yksittäisten lasten ohjaus ja yhteistyö van-

hempien, henkilökunnan ja eri asiantuntijoiden kanssa. Erityisen tuen pohjaksi lap-

selle laaditaan yhteistyössä kuntoutus-/esiopetuksen oppimissuunnitelma. 

 

 

VARHAISKASVATUKSEN YHTEISTYÖKUMPPANIT 

 

Perhetyöntekijä/koulukuraattori Katja Immonen puh. 0444175384. 

Perhetyöllä tarkoitetaan esimerkiksi perheen kotona tehtävää perhetyötä, joka voi 

olla perhetyöntekijän antamaa keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen toiminnois-

sa. Perhetyöllä voidaan mm. tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään, tehdä 

vanhemmuuden arviointia ja järjestää lapselle hänen hyvinvointiaan tukevaa toimin-

taa. Perhetyö on usein käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä. 

 

mailto:leppis@sulkava.fi
mailto:marjo.lallukka-repo@sulkava.fi
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Sosterin lastenneuvolan terveydenhoitajat  

tukevat lapsen kasvua ja kehitystä yksilöllisesti ja perhekeskeisesti. Terveydenhoi-

tajat ohjaavat lasten vanhempia turvalliseen lapsilähtöiseen ja turvalliseen, aikui-

suuden sisältävään kasvatustapaan.  Tarvittaessa terveydenhoitajat miettivät yh-

dessä vanhempien kanssa toimintamenetelmiä, tavoitteena suotuisa kehitys lapsen 

parhaaksi. 

 
 

MUUT VARHAISKASVATUSPALVELUT 
 

 

HARKINNANVARAINEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ: 

Sulkavan kunnassa on käytössä harkinnanvarainen kotihoidontuen kuntalisä. Tukea 

maksetaan sulkavalaisille kotona lastaan/ lapsiaan hoitavalle huoltajalle vanhem-

painrahakauden päätyttyä.  

Tuen suuruus on alle 3-vuotiaasta lapsesta 150 €/ kk/ lapsi ja sisaruksista 100 €/ 

kk/ lapsi. Sovellettaessa ehtoja adoptiovanhemmat ovat samassa asemassa kuin 

biologiset vanhemmat. Myös uusioperheiden isät ja äidit ovat vastaavassa asemas-

sa, kun hoidettavana on puolison lapsi. 

 

Harkinnanvaraisen kotihoidontuen kuntalisähakemuksia saa Päiväkoti Touhulasta ja 

yhteispalvelupisteestä sekä kunnan nettisivuilta varhaiskasvatus/ lomakkeita. Tuki 

on veronalaista tuloa. 

 

Harkinnanvaraisen kotihoidontuen kuntalisästä vastaa/ hakemukset palautetaan 

Päiväkodin johtaja 

Päiväkoti Touhula 

Uitonrinne 15 

58700 Sulkava 

Puh. 044-417 5320 

mariannika.auvinen@sulkava.fi 
 

 
 

PARKKIHOITO: 

Parkkihoitoa perheet voivat käyttää silloin, kun kotona lapsiaan hoitavat vanhemmat 

tarvitsevat lapsilleen asioinnin vuoksi tilapäistä lastenhoitoa. Parkkihoitoa voidaan 

järjestää silloin kun päivähoidossa on tilapäisten poissaolojen vuoksi vapaata. Palve-

luja voivat ostaa myös ulkopaikkakuntalaiset kuten kesäsulkavalaiset.  

Parkkihoito ei vähennä kotihoidontukea.  

mailto:paivahoidonjohtaja@sulkava.fi
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TILAPÄINEN PÄIVÄHOITO: 

Tilapäistä päivähoitoa on tarjottu silloin, kun vanhempien työstä tai opiskelusta 

johtuen perheen lapset tarvitsevat lyhytaikaista alle kuukauden kestävää päivähoi-

toa.  

Tilapäinen päivähoito vaikuttaa kotihoidontukeen.  

 

KUN TARVITAAN MUUTOSTA: 

Päivähoidosta vastaavat kaikki päivähoidon työntekijät omalta osaltaan. 

 

Lastentarhanopettajat vastaavat päiväkodin arjesta: hoito-, kasvatus- ja opetus 

toiminnasta, sen suunnittelusta, järjestämisestä ja arvioinnista. 

 

Päiväkodin johtaja vastaa päivähoidon henkilöstöhallinnosta, koko varhaiskasvatuk-

sen (päivähoidon ja esiopetuksen) suunnittelusta, kehittämisestä ja järjestämises-

tä, päivähoitomaksuista, perhepäivähoidon hoito-, kasvatus- ja opetustoiminnasta, 

ja määrärahojen käytöstä. 

  

Peruspalvelulautakunta tekee päivähoidon resursointia ja kehittämistä koskevat 

päätökset. 

 

Kunnanvaltuusto päättää talousarviosta ja näin ollen myös päivähoidon käytettävissä 

olevista määrärahoista. 

 

 

 

 

 

PÄIVÄHOITOON HAKEMINEN: 

Perheillä on oikeus päivähoitolain ja – asetuksen mukaan kunnalliseen päivähoito-

paikkaan vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen. Päivähoitoon voi hakea ympäri 

vuoden ja sitä on haettava neljä kuukautta ennen päivähoidon alkamista. Mikäli päi-

vähoidon tarve johtuu vanhemman työllistymisestä tai opiskelupaikan saamisesta, 

eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian 

kuin mahdollista. Tässä tapauksessa kunta on velvollinen järjestämään päivähoito-

paikan kahden viikon kuluessa siitä, kun päivähoitohakemus on jätetty. 

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen on kevättalvella erikseen ilmoitettuna ajankohtana. 

Perheille lähetetään postitse esitäytetyt lomakkeet. 

 

Hakulomakkeita saa Päiväkoti Touhulasta ja ryhmäperhepäiväkoti Leppiksestä. Ha-

kulomakkeet ovat saatavilla myös Sulkavan kunnan nettisivuilta. 

Päivähoidon hakulomakkeet palautetaan Päiväkoti Touhulaan. 
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PÄIVÄHOITOMAKSUT 

 

Peruspalvelulautakunta päättää päivähoitomaksuista, jotka määräytyvät Sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7a § mukaan. Maksun perusteena 

ovat perheen koko ja perheen bruttotulot.  

 

Päivähoidon asiakasmaksuista on saatavilla oma esite päivähoitopaikoista ja se on 

myös Sulkavan kunnan nettisivuilla palvelut/ varhaiskasvatus. 

 

Päivähoitoasioissa Teitä palvelevat paitsi kaikki päivähoitoyksiköiden työntekijät 

myös Päiväkoti Touhulassa: Päiväkodin johtaja 

044 417 5320 
mariannika.auvinen@sulkava.fi 

      

 

Kunnan virastotalolla: Päivähoidon maksujen valmisteluasiat  

Ulla Kankkunen 

044 417 5218 

ulla.kankkunen@sulkava.fi 

 

Päivähoidon laskutukseen liittyvät asiat 

Senja Lappalainen 

044 417 5219 

senja.lappalainen@sulkava.fi 

 

 

mailto:mariannika.auvinen@sulkava.fi
mailto:ulla.kankkunen@sulkava.fi
mailto:senja.lappalainen@sulkava.fi

